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Lista dokumentów 

normatywnych w ramach elastycznego zakresu akredytacji. 
 

 
Rodzaj działalności: Dokument odniesienia: 

CERTYFIKACJA STAŁOŚCI 

WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 

WYROBU BUDOWLANEGO  

(System 1+, 1) 

CERTYFIKACJA ZGODNOŚCI 

ZAKŁADOWEJ KONTROLI 

PRODUKCJI 

(System 2+) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.  

w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych 

oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym. 

 

Grupa wyrobów budowlanych Krajowy system oceny 

i weryfikacji stałości 

właściwości użytkowych 

Dokument kryterialny  

10. Stałe urządzenia przeciwpożarowe (wyroby do wykrywania i sygnalizacji pożaru, wyroby do kontroli rozprzestrzeniania się 

ciepła i dymu oraz tłumienia wybuchu, systemy ewakuacyjne) 

 Systemy ewakuacyjne – zestawy: systemy 

awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, systemy 

zarządzania otwarciem wyjść na drogach 

ewakuacyjnych, zestawy do ewakuacji 

 Systemy ewakuacyjne – elementy składowe: 

urządzenia sterujące i sygnalizujące źródła 

zasilania, urządzenia wykonawcze, interfejsy 

przejść kontrolowanych, oprawy oświetleniowe do 

dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego, panele 

obsługi dla straży pożarnej, rękawy ratownicze  

1 PN-EN 60598-2-22:2015-01/A1:2020-08 

PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC1:2015-

10 

PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-07 

PN-EN 60598-2-22:2015-01/AC:2016-11 

PN-EN 50171:2007 

PN-EN 61347-2-7:2012/ A1:2019-11 

PN-EN 62034:2012 

16. Wyroby do zbrojenia i sprężania betonu łącznie z wyrobami pomocniczymi. Zestawy zakotwień i cięgien 

 Wyroby do zbrojenia betonu: pręty, walcówka 

(kręgi), siatki zgrzewane/spawane 

 Wyroby do sprężania betonu 

1+ PN-H-93220:2018-02+Ap1:2018-04  

PN-H-93250:2018-02+Ap1:2018-07 

PN-H 93247-1:2008 

PN-H-93247-2:2008 

PN-EN 10080:2007 

20. Konstrukcyjne wyroby metalowe i wyroby pomocnicze 

 Metalowe kształtowniki i profile konstrukcyjne, 

kształtowniki walcowane na gorąco, profile gięte na 

zimno lub wytwarzane w inny sposób, o różnych 

kształtach, wyroby płaskie (płyty, blachy, taśmy), 

pręty, odlewy, odkuwki wykonane z różnych metali, 

zabezpieczone lub niezabezpieczone powłoką 

antykorozyjną 

2+ PN-EN 10111:2009 

PN-EN 10130:2009 

PN-EN 10149-1:2014-02 

PN-EN 10149-2:2014-02 

PN-EN 10149-3:2014-02 

PN-EN 10248-1:1999 

PN-EN 10249-1:2000  

PN-EN 10277:2018-09 

PN-EN 13674-1+A1:2017-07 
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28. Rury, zbiorniki i wyroby pomocnicze niestykające się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi  

 Wyroby do transportu/dystrybucji/magazynowania 

gazu i paliwa płynnego przeznaczonego do zasilania 

systemów ogrzewania/chłodzenia w budynkach,  

z zewnętrznego zbiornika magazynowego lub od 

końcowej stacji redukcji ciśnienia sieci do wlotu do 

ogrzewania/chłodzenia budynku: rury 

1 PN-EN 10216-1:2014-02 

PN-EN 10216-2+A1:2020-05 

PN-EN 10216-3:2014-02+ 

Ap1:2017-03 

PN-EN 10216-4:2014-02 

PN-EN 10216-5:2014-02 

PN-EN 10216-5:2021-09 

PN-EN 10217-1:2019-05 

PN-EN 10217-2:2019-05 

PN-EN 10217-3:2019-06 

PN-EN 10217-4:2019-06 

PN-EN 10217-5:2019-06 

PN-EN 10217-6:2019-06 

PN-EN 10217-7:2014-12 

PN-EN 10217-7:2021-09  

 Wyroby do transportu/usuwania/magazynowania 

wody nieprzeznaczonej o spożycia przez ludzi: rury 

1 PN-H-74200:1998 

PN-EN 1555-2:2012+Ap1:2013-10 

PN-EN 1555-2:2021-12 

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 

PN-EN 1555-3:2021-12 

PN-EN 1555-5:2012 

PN-EN 1555-5:2021-12 

PN-EN ISO 3183:2020-03 

 

 

 

 

  

 

 


